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1 Bakgrunn for saken 
SSHF mottok 18.10.22 «Rapport 9/2021 Uønsket variasjon i kvalitet og forbruk av 
helsetjenester» fra Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst. Foretaksledelsen behandlet 
rapporten 06.12.22. Det fremgår av rapporten at den skal legges fram for styret. I 
denne saken redegjøres det for hvordan anbefalingene i rapporten skal følges opp i 
Sørlandet sykehus.  

 

2 Saksopplysninger 
Konsernrevisjonen i HSØ har kartlagt hvordan helseforetakene arbeider med målet 
om å redusere uønsket variasjon knyttet til forbruk av helsetjenester og kvalitet i 
pasientbehandlingen. De har spesielt sett på hvordan forbruksrater fra Helseatlas 
og resultater fra nasjonale helseregistre brukes i dette arbeidet. Det er gjennomført 
en større spørreundersøkelse som også ledere og medarbeidere i SSHF har deltatt i.  

I rapporten konkluderes det med at det er behov for bedre balanse i styringen av 
helseforetakene, for å øke oppmerksomheten på kvalitet i helsetjenestene. Følgende 
vurderinger er lagt til grunn for denne konklusjonen:  

- Målet om å redusere uønsket variasjon er ikke tydelig kommunisert i 
styringslinjen 

- Det er varierende bruk av kvalitetsregistre og Helseatlas i avdelingenes 
forbedringsarbeid 

- Uønsket variasjon inngår i for liten grad som tema i styringslinjens 
oppfølgingsmøter 

Det finnes i overkant av 60 nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Mange av disse 
har vokst fram etter initiativ fra dedikerte klinikere ved ett sykehus, blitt utviklet 
videre av et samlet fagmiljø, for deretter - på ett senere tidspunkt - bli et nasjonalt 
register, med løpende forbedring av dekningsgrad, antall kvalitetsindikatorer mm. 
Tradisjonelt har det enkelte fagmiljø anvendt disse registrene til overvåkning av 
egen kvalitet og til sammenligning med andre sykehus, samt til løpende forbedrings-
arbeid.  

Helseatlasene er utarbeidet av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering 
(SKDE), som har som hovedoppdrag å kartlegge og synliggjøre geografiske ulikheter 
i spesialisthelsetjenesten. Målet er å bidra til likeverdige helsetjenester av god 
kvalitet uansett hvor pasientene bor. Det er så langt kun utarbeidet et fåtall helse-
atlas, og noen av disse er laget på bakgrunn av data fra ganske mange år tilbake.   

Slik det beskrives i rapporten har det også ved SSHF vært en tradisjon for, og en 
forventning om, at det enkelte fagmiljø overvåker egne resultat og anvender 
aktuelle helseregistre og helseatlas i sitt løpende forbedringsarbeid. Data fra 
registrene og atlasene har i mindre grad vært fulgt opp gjennom de formelle 
styringslinjene. De faste oppfølgingsmøtene har hatt mest fokus på aktivitet, HR, 
økonomi, nasjonale kvalitetsindikatorer og oppfølging av Oppdrag- og bestiller-
dokumentene. Unntak fra dette er at fagrådene i 2020 ble bedt om å gjennomgå og 
vurdere egen kvalitet basert på data fra de nasjonale registrene, foreliggende 
helseatlas og nasjonale kvalitetsindikatorer. Fagrådene rapporterte til foretaks-
ledelsen på dette oppdraget i 2021. Det ble identifisert flere forbedringsområder og 
utarbeidet handlingsplaner for mange fagområder, inkludert forbedringstiltak 

https://www.skde.no/helseatlas/
https://www.kvalitetsregistre.no/
https://helse-nord.no/skde
https://helse-nord.no/skde
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knyttet til alle de 5 indikatorene der SSHF hadde lav måloppnåelse i Helseatlas for 
kvalitet (2021), ref. konsernrevisjonens rapport side 8. Fagrådene har fått fornyet 
dette oppdraget høsten 2022, med rapportering høsten 2023.  

I arbeidet med delplan for kvalitet og pasientsikkerhet inngår styrking av 
strukturene for det systematiske arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. SSHF er 
også i front i arbeidet med å gjøre relevante data for kvalitet og forbruk mer 
tilgjengelig for ledere og klinikere, gjennom RDAP-prosjektet (Regional Data 
Analyse Plattform).  

Konsernrevisjonen anbefaler at helseforetakene har en tilnærming med «tydeligere 
forventninger til at avdelingene skal benytte tilgjengelige kvalitetsregistre og 
Helseatlas som grunnlag for å identifisere eventuell manglende kvalitet eller 
avvikende forbruksrater. (…) Behovet for rapportering må være tilpasset risiko (..)» (s. 
19). Konsernrevisjonen konkluderer med at det er behov for å utvikle større balanse 
i styringen i helseforetakene, «slik at kvalitet i helsetjenestene og forbruk av helse-
tjenester i større grad fremkommer som en del av styringsgrunnlaget» (s.31).  

Administrerende direktør vedtok i møte 06.12.22 følgende konkrete tiltak for 
oppfølging av rapporten:  

1. Virksomhetsstyringsgruppa får som del av sitt mandat for 2023 å foreslå 
hvordan innarbeide bruk av data fra helseregistre og helseatlas i 
styringslinjen 

2. Rapporten inngår i grunnlaget for arbeidet med delplan for kvalitet og 
pasientsikkerhet 

 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Etter administrerende direktørs vurdering underbygger rapporten fra konsern-
revisjonen behovet for å ytterligere styrke kvalitet og pasientsikkerhets rolle og 
plass i styringslinjen.  Kommende delplan for kvalitet og pasientsikkerhet vil være 
et viktig skritt videre for å oppnå dette. Oppdragene til fagrådene er også et viktig 
og godt tiltak. For fagområder der det ikke er etablert fagråd vil tiltak i første 
kulepunkt over være viktig. 4 

 

https://www.skde.no/helseatlas/v1/kvalitet/
https://www.skde.no/helseatlas/v1/kvalitet/
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